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 מנחם אלינר
 

  /כישוריםניסיון
 פעול, ניהול איכותת ניהול מלאי,פיתוח וייצור, , רכש, לוגיסטיקהארגון ושיטות, , ספקיםניהול  •

 הטמעת מערכותו
 רכש בארץ ובחו"ל, איתור ספקים וחתימת חוזים משופרי מחיר  •
 ניית תקציבים ותוכניות עבודה, כתיבה והטמעת נוהלי עבודהב •
 דה והורדת עלויותייעול תהליכי עבו •
 והובלה לעמידה ביעדי זמן, איכות, תקציב ותוכן פרויקטיםניהול  •
 הדרכה והנחית עובדים וסטודנטים •
המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע) להסמכת  -בוחן מה"ט (משרד הכלכלה  •

 הנדסאים וטכנאים 
 

 השכלה 
 א.א.א.ח השתלמויות, ירושלים –ניהול מוסדות לקשישים  2005
 לוס אנג'לס  , UCLA יברסיטת אונ –מנהל עסקים ושיווק בינלאומי  1994
 אר שבעבן גוריון, ב יברסיטת בהנדסת תעשיה וניהול, אונ) .M.Sc(תואר שני  1989
 בהנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע ).B.Sc( תואר ראשון 1978
 כללית הת מכאניקמגמ –ביה"ס מקצועי תיכון אורט רחובות  1970

 
 השתלמויות

כתיבת מבחנים, הכשרת , מידע ממוחשבות מערכותותכנון ניתוח ניהול ובקרת פרויקטים,  •
, כון התקנים)בטחת איכות תוכנה, עריכת מבדקים פנימיים (מוסמך מהניהול יועצים עסקיים, 

 שוק ההון, ניתוח טכני.  ,מפת"חסדנת 
 

 מרצה -אקדמיה 
 ניהול מחסנים ומרכזים לוגיסטיים, , והפצה יהול רכשנ מכללת ספיר
ומרכז  ניהול רכש, ניהול מחסן, מנהלי עבודה –המרכז ללימודי חוץ והמשך  מכללת ספיר

 ס מנהלי עבודה.מגמת לוגיסטיקה ולקוראקדמי ל
בארגוני שירות על בסיס שיטות  קבלת החלטותותהליכי  ניהול לוגיסטי מכללת הדסה

 כמותיות.
 הול מחסןני עמל הישגים
 וניהול שירות. ניהול התפעול, שיפור עסקי מכללת דרבי

 ותוכנת אקסס. ניתוח מערכות מכללת אריאל
 .ניהול פרויקטים  מכללה למנהל

 .וטכנאים בוחן הסמכת הנדסאים .ומחסן לוגיסטיקהמנהלי  כלכלהמשרד ה
 

 מקצועי ניסיון
  דיפארטס בע"מ – כ"למנ היום – 1997

 .ואיתור ספקים מתן שירותי רכש ,משנהניהול ובקרת קבלני  •
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כתיבת , ואינטרנט) CRM ,ERP(כגון:  אפיון, פיתוח והטמעת מערכות •
 .יישום נוהל מפת"חו כתיבת תכניות עסקיותנהלים, 

 .וסטודנטים הדרכה והנחיית צוותי עובדים •
 

  מתודה מחשבים בע"מ -יועץ  2003 – 2001
תוך שיפור  ליווי פרויקטי פיתוח, הטמעת מתודולוגיות ניהול איכות תוכנה •

מעקב לו"ז, הטמעת נוהל מפת"ח, ניהול וכתיבת  ,וייעול תהליכי עבודה
ריכוז תחום ניהול , ניהול ועריכת מבדקים פנימייםבדיקות תוכנה ומבדקים, 

הלים, כתיבה ובקרת תיקי פרויקט, שיפור שיטות, כתיבת נ, איכות תוכנה
 .אפיון מרכז שירות וייזום פעולות שיווק

, במערכת הביטחון ובחברות פרויקטיםניהול איכות תוכנה במספר ליועץ  •
 .תפרטיו

 
  אניה בע"מ, מנהל תפעול ומערכות מידע 1997 - 1996

 מקצועיים עובדים  60ניהול צוות המונה  •
 משנהקליטת ציוד חדש ותחזוקתו, תוך ניהול התקשרויות מול קבלני  •
  ISO9002בתקן  חברהתחום דיוור ישיר בהסמכת וניהול רצפת הייצור  •
 ניהול מלאי ורכש •
 

 ארה"ב  – A.C.P.S Inc., CA, U.S.A  מנהל תפעול ומערכות מידע 1996 - 1991
 עובדים 10המונה  תפעול חברה לשירותים לוגיסטיים •
 (כולל ייבוא ויצוא) ניהול מחסן לוגיסטי, שינוע והפצה •
 WMS-  Warehouse Management system ותפעול מערכת הטמעה  •
 קבלני משנהניהול ייצוג חברות, שירותי רכש,  •
 וחברות אזרחיות  ןהביטחו, משרד מכירת עודפי מלאי לצבא האמריקאי •
 MRP - Material Requirement ייזום, ניתוח, הקמה והטמעת מערכת •

Planning 
  אליים לשוק האמריקאיביצוע סקרי שוק והחדרת מוצרי צריכה ישר •
 

 תעשיה אווירית, חטיבת בדק מטוסים, פרויקט תראש תחום תכנון ובקר 1991 - 1978
 800 -היקף כספי של כבבפרויקט  מקצועיים עובדים 4ניהול צוות של  •

  דולר יוןמיל
 ביצוע פרויקטי או"ש חוצי ארגון –ארגון ושיטות  •

 
 שרות צבאי

   חיל הנדסה, סרן 
 


